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Beste student, 

Aan het begin van je studie ben je geïnformeerd over het OER van jouw opleiding, Juridisch-
administratieve beroepen, crebo 23066. Vanaf leerjaar 3 val je onder het Profieldeel Medewerker 
human resource management, cohort 2018, crebo 25146. 

Op 01 september 2020 heeft de  directeur van jouw opleiding een wijziging ten aanzien van jouw 
onderwijsprogramma goedgekeurd: 

 

Overzicht ontwikkelingsgerichte beoordeling was: 

2.8 Ontwikkelingsgerichte beoordeling 
 
Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We doen dit met behulp 
van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Er wordt gekeken hoe het met je gaat in de verschillende 
leerlijnen. Je leert ook om goed naar jezelf te kijken (te reflecteren) en uitspraken te doen over 
jouw eigen functioneren. Zo krijg je een overzicht van je sterke punten en verbeterpunten. Met je 
loopbaanbegeleider maak je afspraken over je studievoortgang. Deze afspraken worden vastgelegd. 
 
Overzicht ontwikkelingsgerichte beoordeling wordt: 

2.8 Ontwikkelingsgerichte beoordeling 
 
Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We doen dit met behulp 
van ontwikkelingsgerichte beoordelingen. Er wordt gekeken hoe het met je gaat in de verschillende 
leerlijnen. Je leert ook om goed naar jezelf te kijken (te reflecteren) en uitspraken te doen over 
jouw eigen functioneren. Zo krijg je een overzicht van je sterke punten en verbeterpunten. Met je 
loopbaanbegeleider maak je afspraken over je studievoortgang. Deze afspraken worden vastgelegd. 
 
In leerjaar drie geldt de volgende aanvulling: 

Om deel te mogen nemen aan het examen dat in BPV2 (leerjaar 3) wordt afgenomen (Verzorgt 
klantcontact bij juridisch administratieve dienstverlening (BPV), Code ZDHR.BKT.B1K1 en Verricht 
(juridische) dossierwerkzaamheden (BPV), code ZDHR.BKT.B1K2)  mag je voor  
aanvang van het examen niet meer dan vijf studiepunten van leerjaar 3 missen en dien je het project  
leerjaar 3 ("Juridische Scan 3-1 en 3-2" voor JAD of "HRM-Office 3-1 en 3-2” voor HRM) met 
minimaal een voldoende te hebben afgerond.  
 

Dat betekent dat de volgende zaken gewijzigd zijn: 

Het behalen van voldoende studiepunten en het succesvol afronden van het project leerjaar 3 is dus 
voorwaardelijk gesteld voor deelname aan het examen in de praktijk/stage. 
 

Tijdens een bijeenkomst met jouw loopbaanbegeleider zijn de wijzigingen in het onderwijsprogramma 
met jou besproken. 


